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       V Čelákovicích dne 25. 3. 2022 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

…………………………………………… 
Ing. Josef Pátek – starosta 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 1. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
25/2022 DNE 6. 4. 2022 
 
 
Město Čelákovice – smlouva o poskytnutí úvěru  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2022, který zahrnuje na straně příjmové 
přijetí úvěru ve výši 80 mil. Kč na výstavbu parkovacího domu, byla oslovena Komerční 
banka, a. s. a Česká spořitelna, a. s., aby předložily nabídky na poskytnutí úvěru v této 
výši ve variantách úroků s pohyblivou sazbou a pevnou sazbou. Základní podmínka 
byla možnost jednorázové splátky úvěru po přidělení dotace a žádné zajištění úvěru. 
Na výstavbu parkovacího domu město dostane dotaci, ale až po dohotovení. 
V tomto případě se nejedná o výběrové řízení v režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách.  
Banky předložily následující nabídky: 
 
KB, a.s. – A) pohyblivá sazba – 3M PRIBOR + 0,16 = 4,90 % p. a. 
             výše úroků 4 646 833,33 Kč   
 
                 B) pevná sazba         4,46 % p. a.  
                                                   výše úroků 4 324 400,00 Kč 
 
ČS, a.s. – A) pohyblivá sazba – 3M PRIBOR + 0,04 = 4,78 % p. a. 
             výše úroků 4 533 033,32 Kč  
 
                 B) pevná sazba – nabídka nebyla předložena. 
 
Výše úroků byla stanovena pro nejzazší termín splatnosti úvěru k 31. 12. 2023, 
předpokládá se však, že uvolnění dotace a tím i splacení úvěru nastane dříve.      
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Nabídky byla zpracovány na hodnotu 3M PRIBOR k 8. 2. 2022, přičemž jeho hodnota 
roste, k 23. 3. 2022 je 4,91. 
Tyto nabídky včetně návrhů úvěrových smluv byly předloženy Radě města, která 
usnesením č. 9/2022/3.6 ze dne 22. března 2022 doporučuje Zastupitelstvu města 
přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. ve variantě B, tzn. s pevnou úrokovou sazbou 
4,46 % p. a. a výší úroků 4 324 400,00 Kč. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 1. 2. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Přijetí úvěru – položka 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 9/2022/3.6 ze dne 22. března 2022 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 1. 2 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 85 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text smlouvy o úvěru ve výši 80 000 000 Kč na akci Výstavba 
parkovacího domu v Čelákovicích ve variantě B od Komerční banky, a. s., se 
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054.  
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. KB – návrh smlouvy o úvěru – varianta B 

 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 

materiálu odpovídá 
Za právní správnost smlouvy a 

návrhu usnesení odpovídá 
 

…………………………………………… 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 

 
……………………………………………… 
Mgr. Jiří Havelka – právník městského 

úřadu 
 


